
 

  

 
Załącznik nr 5 do SIWZ 

UMOWA – wzór 
 

Zawarta  w  dniu  .................... w Waliłach Stacji między: Skarbem  Państwa  -  Nadleśnictwem Waliły 
z siedzibą w Waliłach Stacji, ul.: Białostocka 3; 16-040 Gródek, NIP 542-021-27-92, Regon 
050511730 zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez Nadleśniczego. Krzysztofa Bozik, 
a 
.............................................................. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
............................................., ul. .........................., ...-...... ........................, NIP ....................................., 
REGON: ................................, telefon: .................................. zwanym dalej „Wykonawcą. 
o następującej treści: 
 

§1 
Zakres przedmiotu umowy 
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 
z dnia 29.01.2004r., (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)z dnia ..................... oraz złożonej oferty 
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pracę polegające utrzymaniu poletek 
żerowych oraz koszenia w ramach kompleksowego projektu ochrony żubra przez Lasy Państwowe -. 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

 
§2 

Termin realizacji umowy 
1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.10.2019r. 
2. Zamawiający nie ma obowiązku przedłużenia terminu wykonania robót, jeżeli Wykonawca w ciągu 

5 dni od zaistnienia okoliczności powodujących konieczność przedłużenia terminu wykonania 
umowy nie przedstawi Zamawiającemu  wniosku o przedłużenie terminu ze szczegółowym 
uzasadnieniem. 

 
§3 

     Wynagrodzenie 
1. Strony ustalają wynagrodzenie na podstawie oferty Wykonawcy na kwotę: 

• Utrzymanie poletek żerowych: ................................zł. netto plus  23% VAT w wysokości 
......................zł, kwota brutto (łącznie z  podatkiem VAT) wynosi .....................zł. (słownie: 
.....................................................................................................) i zgodnie oświadczają, że ma 
ono charakter ryczałtowy. 

• Koszenie: ................................zł. netto plus  23% VAT w wysokości ......................zł, kwota 
brutto (łącznie z  podatkiem VAT) wynosi .....................zł. (słownie: 
.....................................................................................................). 

• RAZEM: ................................zł. netto plus  23% VAT w wysokości ......................zł, kwota 
brutto (łącznie z  podatkiem VAT) wynosi .....................zł. (słownie: 
.....................................................................................................) i zgodnie oświadczają, że ma 
ono charakter ryczałtowy. 

2. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia i wystawienia faktury stanowi załączony oryginał 
bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzony przez Strony. 

3. Zamawiający zobowiązuje się płacić przelewem Wykonawcy należności za wykonane prace w 
terminie .......... dni od daty złożenia faktury. Przelewy będą dokonywane na rachunek: ................. 
........................................................................................................................................................... 

4. Wynagrodzenie za wykonane prace będzie płatne przelewem  na konto Wykonawcy w terminie 
do ............... dni od daty złożenia faktury przez Wykonawcę.  

5. Dopuszcza się zmianę ceny ryczałtowej jedynie w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT na 
usługi będące przedmiotem niniejszej umowy. Przez dostosowanie ceny ryczałtowej brutto 
rozumie się korektę o kwotę wynikającą z różnicy wysokości podatku VAT. 



 

  

6. Dopuszcza się rozliczenie wykonanych usług fakturami częściowymi, za wykonanie 
poszczególnych zadań.  

 
§4 

Zobowiązania Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością 

wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy wyłącznie za pomocą osób 

uprawnionych do wykonywania czynności objętych przedmiotem umowy.  

3. Za bezpieczeństwo zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia pracowników 
odpowiada wyłącznie Wykonawca. 

 

§5 
Zobowiązania Zamawiającego 
Zamawiający zobowiązany jest do: 

a. przekazania terenu prac w ciągu trzech dni od daty podpisania umowy. 
b. odbioru przedmiotu umowy po jego prawidłowym wykonaniu, 
c. akceptowania umów o podwykonawstwo, 

 
§6 

Podwykonawstwo 
Wykonawca może zlecić wykonanie pracy innemu podmiotowi pod warunkiem: 

a. udział podwykonawcy w zadaniu jest merytorycznie uzasadniony, 
b. przedstawienia do akceptacji w Nadleśnictwie listy zadań, które Wykonawca ma zamiar 

zlecić. 
c. podwykonawca posiada wszelkie uprawnienia i kwalifikacje, w tym dotyczące BHP. 

Obowiązek sprawdzenia tego faktu ciąży na Wykonawcy. Zamawiający może 
przeprowadzać wyrywkowe kontrole posiadanych przez podmiot uprawnień i szkoleń 

d. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawcy jak za własne. 
 

§7 
Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  w ramach 
prowadzonej działalności, w tym w szczególności działalności związanej z realizacją Umowy, na 
sumę gwarancyjną co najmniej 50 000,00, na potwierdzenie czego, w terminie 3 dni od zawarcia 
Umowy, przedstawi Zamawiającemu, w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, 
polisę ubezpieczeniową (Wykonawca przedstawi do wglądu oryginał dokumentu) oraz 
zobowiązuje się do zapewnienia bezwzględnej ciągłości ubezpieczenia w okresie obowiązywania 
Umowy. W przypadku przedłużenia czasu realizacji Zadania Wykonawca zobowiązuje się do 
przedłużenia ubezpieczenia, przedstawiając kopię dokumentu przed wygaśnięciem poprzedniej 
umowy ubezpieczenia. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania związane z 
realizacją umowy oraz za działania lub zaniechania osób skierowanych przez Wykonawcę do 
realizacji umowy w tym za szkody, które wynikną wskutek niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązań umownych. W przypadku wystąpienia takiej szkody, Wykonawca 
zobowiązuje się do jej naprawy w terminie 5 (słownie: pięciu) dni od otrzymania zgłoszenia. W 
sytuacji nie dotrzymania tego terminu stosowne odszkodowanie zostanie potrącone z 
wynagrodzenia (kwoty na fakturze). Wartość szkody i wysokość odszkodowania zostanie 
określona przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami 
bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić 
Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym ewentualne kwoty zasądzone 



 

  

prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego. 

 

§8 
Kary umowne 
1.Kary te będą naliczane w następujący sposób: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a. 0,5% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy, 
liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia faktycznego odbioru, jeżeli 
opóźnienie powstało z przyczyn zależnych od Wykonawcy (182,5% rocznie); 

b. 0,5% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad, liczonej od dnia  
wyznaczonego na wykonanie usunięcia wad do dnia faktycznego odbioru; 

c. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego, 

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za opóźnienie w odbiorze przedmiotu umowy, z 
przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 0,5 % za każdy dzień opóźnienia; 

2. W przypadku opóźnienia rozpoczęcia prac przekraczającego 21 dni – z winy Wykonawcy, 
Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążyć  wykonawcę 
karami jak w ust.1 punkt 1)c. 
3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia za przedmiot umowy 
z wyłączeniem przypadku określonego w ust.4. 
4. Jeżeli wartość szkody przeniesie wartość należnych kar umownych, strony będą mogły dochodzić 
od siebie należności w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

 
§9 

Zmiany w umowie: 
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy jest dopuszczalna w przypadkach przewidzianych w 

Ustawie Prawo Zamówień Publicznych. 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie  w 

formie pisemnej podpisanej przez obie strony – pod rygorem nieważności. 
3. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wystąpienia siły wyższej lub działania osób trzecich, a  w 
szczególności: 

a. zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy; 
b. wystąpiły zamówienia dodatkowe lub zamienne niezbędne do prawidłowego wykonania 

zamówienia dotyczące robót, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji 
niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na terminu realizacji zamówienia; 

c. przesunięcie terminu wykonania umowy nastąpiło z powodu wystąpienia niekorzystnych 
warunków atmosferycznych, 

d. zmianie uległy stawki podatku VAT. 
 

§10 
Obowiązek informacyjny RODO: 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), zwanego  „RODO”, Nadleśnictwo Waliły informuje, iż: 
1. Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Waliły ul. Białostocka 3, 16-040 Gródek 

zwany dalej Administratorem, tel.: 85 713 23 00 , email: walily@bialystok.lasy.gov.pl 
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się pod 

adresem email lub telefonem wskazanym w pkt 1. 
3. Celem przetwarzania danych jest realizacja i wykonanie umowy cywilnoprawnej. 



 

  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO — 
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem 
umowy. 

5. Administrator może przetwarzać dane osobowe jako prawnie uzasadnione interesy realizowane 
przez Administratora o ile prawnie uzasadniony interes wystąpi. 

6. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, 
dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności 
kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych, podmiotom, z którymi administrator 
będzie współpracował w ramach umów cywilnoprawnych. 

7. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji 
międzynarodowej. 

8. Masz prawo do: 
a. dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO), 
b. sprostowania danych (art. 16. RODO), 
c. usunięcia danych (art. 17 RODO), 
d. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), 
e. przenoszenia danych (art. 20 RODO), 
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), 
g. niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, 

w tym profilowania (art. 22 RODO). 
h. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie 
danych osobowych 

9. Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż przez okres wynikający 
z Zarządzenia 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 grudnia 2014 r. w 
sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe. 

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Osoba, 
której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencja niepodania danych 
osobowych może skutkować brakiem zawarcia i wykonanie umowy cywilnoprawnej. 

11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

§11 
Postanowienia końcowe 
1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie 

przepisy ustawy o zamówieniach publicznych i kodeksu cywilnego, 
2. Wierzytelności objęte niniejszą umową nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności, o 

których mowa w art. 509 i następnych Kodeksu Cywilnego. 
3. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu  lub 

numeru telefonu. 
4. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 3, pisma dostarczone pod adres 

wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone. 
5. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy Sąd dla 

siedziby zamawiającego. 
6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

Z A M A W I A J Ą C Y                                                 W Y K O N A W C A  
 
 
 
 



 

  

Załącznik nr 1 do umowy 

 

Zadanie realizowane w ramach projektu Lasów Państwowych „Kompleksowa ochrona żubra 

w Polsce” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

oraz środków Funduszu Leśnego. 

 
Utrzymanie poletek żerowych 2019 

Powierzchnia 15,45 ha 

W ramach zadania należy wykonać nawożenie, uprawę gleby (orka, bronowanie), siew 

nasion, orkę jesienną. 

Nawożenie  

Zakup i rozwiezienie nawozu organicznego (obornik lub poferment) w ilości 20 t/ha. 

Uprawa gleby 

Orka siewna na głębokość 15 cm, bronowanie po orce siewnej. 

Siew nasion 

Siew mieszanką nasion 25-30 kg/ha o składzie: 

Łubin wąskolistny 30% 

Saradela 30% 

Gorczyca biała 20% 

Facelia błękitna 20 % 

Dopuszcza się użycie gotowej mieszanki nieznacznie odbiegającej składem od podanego 

powyżej. 

Orka jesienna 

Termin: od 15 do 30 października 2019 r.  

Wałowanie i orka jesienna. 

 
Lokalizacje: 

Leśnictwo Skroblaki 

Adres leśny Pow. [ha] 

01-32-1-01-329-d-00 0,36 

01-32-1-01-328-c-00 0,76 

01-32-1-01-327-c-00 0,87 

01-32-1-01-369-d-00 0,91 

01-32-1-01-305-d-00 1,05 

01-32-1-01-305-i-01 0,15 

01-32-1-01-304-f-00 0,75 



 

  

 
 

 
Leśnictwo Smolarnia 

Adres leśny Pow. [ha] 

01-32-1-02-227-g-00 1,51 

01-32-1-02-226-g-00 1,03 

01-32-1-02-225-f-00 1,53 

01-32-1-02-228-h-00 1,19 

01-32-1-02-229-f-00 0,28 

01-32-1-02-229-j-00 0,69 

01-32-1-02-237-b-00 1,15 
 

Leśnictwo Józefowo 

Adres leśny Pow. [ha] 

01-32-1-03-375-g-00 2,25 

01-32-1-03-375-h-00 0,15 

01-32-1-03-230A-c-00 0,39 

01-32-1-03-230A-d-00 0,43 
 

• Zakup nasion i nawozów leży po stronie wykonawcy. 

• Wszystkie zabiegi należy wykonać z użyciem własnego sprzętu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Koszenie 2019 

Łączna powierzchnia zabiegów: 16,32 ha  
W następujących lokalizacjach: 

Lp. 

Adres leśny  
Powierzchnia 

(ha) 

Powierzchnia 
wyłączona 

(%) 

Termin 
wykonania  

1 01-32-1-03-3-j-00 0,32    01.07-  31.08 

2 01-32-1-04-126-c-00 0,50   01.07-  31.07 

3 01-32-1-04-178-m-00 0,69   01.07-  31.08 

4 01-32-1-04-82-d-00 0,58   01.07-  31.08 

5 01-32-1-06-154-f-00 

0,99 

  

01.07 -  31.07 

6 01-32-1-06-154-c-00   

7 01-32-1-06-154-g-00   

8 01-32-1-06-154-i-00   

9 01-32-1-06-154-h-00   

10 01-32-1-06-180A-r-00 
1,27 

  
01.07-  31.08 

11 01-32-1-06-180A-s-00 15-20 

12 01-32-1-06-63-f-00 1,23 15-20 01.07-  31.08 

13 01-32-1-06-63A-h-00 3,50 15-20 01.07-  31.08 

14 01-32-1-06-83-f-00 0,09   01.07-  31.08 

15 01-32-1-06-85-j-00 1,82 15-20 01.07-  31.08 

16 01-32-1-06-86A-b-00 0,84   01.07-  31.08 

17 01-32-1-06-86A-i-00 0,62   01.07-  31.08 

18 01-32-1-06-107-c-00 0,30   01.07-  31.07 

19 01-32-1-06-107-d-00 0,64   01.07-  31.08 

20 01-32-1-06-109-a-00 0,17   01.07-  31.07 

21 01-32-1-07-47-d-00 0,68   01.07-  31.08 

22 01-32-1-07-47-l-00 0,24   01.07-  31.07 

23 01-32-1-07-65-d-00 0,91 15-20 01.07-  31.08 

24 01-32-1-07-67-d-00 0,93   01.07-  31.08 

 suma 16,32     
 
Wymagany sposób koszenia: 

• Zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka koszonej powierzchni. 

• Pozostawienie 15-20% powierzchni nieskoszonej na części działek rolnych 
(lokalizacja zostanie wskazana przez leśniczego, właściwego do miejsca wykonania 
zabiegu agrotechnicznego). 



 

  

• Zebranie i usunięcie skoszonej biomasy z powierzchni (poza teren  w zarządzie 
Nadleśnictwa Waliły) należy przeprowadzić w okresie do 2 tygodni po pokosie.  

• Sposób zagospodarowania biomasy leży po stronie Wykonawcy. 

• Wszystkie zabiegi należy wykonać z użyciem własnego sprzętu. 

 

 


